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Agenda 
1) Opening 
2) Algemeen beeld 
3) Besluitvorming Maatregelenpakket 1/7 
4) Besluitvorming noodopvang 
5) Besluitvorming uitvoeringsopdracht LOCC-N en LOT-C 
6) Besluitvorming beëindiging crisisstructuur COVID'19 
7) Communicatie 
8) Rondvraag en sluiting 



1. Opening 
• De voorzitter geeft aan dit het laatste ICCb overleg betreft. Corona 

Crisisbeheersing wordt voortgezet via de nieuwe structuur. 



gg 

2. Algemeen beeld 
• Zie S&D 



2. Algemeen beeld - RIVM 
RIVM geeft toelichting op OMT-advies. 	 11.1 10.2g 

Vragen n.a.v. presentatie: 
• 

1 

1 

a 

1 



2. Algemeen beeld - Omgevingsanalyse (1) 
• De versoepeling van de coronamaatregelen die het kabinet naar 

verwachting vanavond tijdens de persconferentie bekendmaakt, 
domineert de mediaberichtgeving. 

• Trouw stelt in een analyse dat met iedere versoepeling van de 
coronamaatregelen de kritiek groeit op de 
anderhalvemetersamenleving. Aan premier Rutte de taak om 
ervoor te zorgen dat de aandacht voor de coronaregels niet verder 
verslapt. Wat volgens de krant niet helpt voor het draagvlak voor 
het kabinetsbeleid is de uitzonderingspositie die de luchtvaart 
geniet. 

• De economie is in Q1/2020 met 1,5% gekrompen, blijkt uit de 
tweede berekening van CBS. Daarmee is de krimp iets kleiner dan 
waar het CBS in de eerste berekening vanuit ging (-1,7%). 



2. Algemeen beeld Omgevingsanalyse (2) 
• Het reproductiegetal van het coronavirus is in Nederland de 1 

gepasseerd, maar volgens het RIVM zijn er geen tekenen dat de 
corona-uitbraak momenteel versnelt. 

• Minister Grapperhaus stelt in reactie op de kritiek op o.m. sociale 
media op het harde politie-optreden zondag tijdens het 
lockdownprotest dat betogers de "redelijke instructies" van de 
politie hadden moeten opvolgen. 

• AD en gelieerde regionale dagbladen openen met nieuws over 
zorgen rond handgels. Uit een steekproef van de krant blijkt dat 
een kwart van de geteste handgels op openbare plekken te weinig 
alcohol bevat om het coronavirus onschadelijk te maken. 

• Het Rode Kruis roept mensen op uit voorzorg na te denken over 
het gebruik van ventilators in gemeenschappelijke ruimtes, gezien 
de verwachte hittegolf deze week. Wetenschappelijk bewijs is er 
(nog) niet, maar ventilatoren zouden kunnen zorgen voor een 
grotere kans op besmetting met corona. 



2. Algemeen beeld Omgevingsanalyse (3) 
• Het Amerikaanse inreisverbod voor inwoners van Europa is 

verlengd tot het eind 2020. Naast toeristen vallen ook 
ondernemers en journalisten onder de travel ban. 
Laatstgenoemden kunnen dus ook niet ter plekke verslag doen van 
de presidentsverkiezingen in november. De Nederlandse 
Vereniging van Journalisten (NVJ) noemt dit misbruik maken van 
de situatie en gaat opheldering vragen bij de Amerikaanse 
ambassade. CDA-Kamerlid Van Helvert zegt het punt aan de orde 
te hebben gesteld bij contacten in het Amerikaanse congres. 



3. Besluitvorming Maatregelenpakket 1/7 
• De voorzitter licht totstandkoming van het pakket toe. 

• De voorzitter licht basisregels voor activiteiten binnen (alles 
binnen, behalve de privé-woning) en buiten toe. Zie 
meegezonden sheets. 

• De voorzitter licht uitzonderingen en vervolgstappen toe. Zie 
meegezonden sheets. 

• Zie volgende sheet voor reflectie. 



Reflectieronde (1/4) 
	

11.1 10.2g 
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Reflectieronde (2/4) 
	

11.1 10.2g 
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Reflectieronde (3/4) 
	

11.1 10.2g 



Reflectieronde (4/4) 	 11.1 10.2g 
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Bespreekpu nten 
• Thuiswerken: Voorzitter geeft aan dat advies 'zo veel mogelijk thuiswerken' 

blijft staan. Belangrijkste reden is grote contactbijdrage en druk op OV. 

• Verheffen van stem in groepsverband: 

111 
• Fasering van evenementen: 

• Voorzitter geeft aan dat narratief op Eigen verantwoordelijkheid in 
communicatie boodschap wordt meegenomen. Dit wordt nog bij de 
speechschrijver gecheckt. 

11.1 
10.2g 



4. Besluitvorming noodopvang 
ICCb stemt in met het doorgeleiden van het voorgenomen besluit 
naar MCCb 



g.g 

5. Besluitvorming uitvoeringsopdracht LOCC-N en LOT-C 

ICCb stemt in met het doorgeleiden van het voorgenomen besluit 
naar MCCb. 



6. Besluitvorming beëindiging crisisstructuur COVID'19 

• Voorzitter zegt toe dat de presentatie hierover wordt nagezonden. 
• Voorzitter geeft aan dat crisis blijft bestaan, maar acute crisisorganisatie 

stopt. Drie pilaren voor het voortzetten van de COVID-19 aanpak: 
1) VWS (beheersing virus en WPG) 
2) Projectorganisatie: coordinatie departementale verantwoordelijkheden 

en adviezen ACC en MCC 
3) "Noodpijler" (beroep op I/MCCb indien nodig) 	 11.1 10.2g 

• 

1 

1 



7. Communicatie Acties NKC 
• Voorbereiding communicatie MCCB 24 juni 
• Brondocument 
• Nieuwsbericht 
• QA's rijksoverheid 
• Visual 
• Speech 
• Persconferentie 



8. Rondvraag en sluiting 
BZK bedankt voorzitter ICCb en organisatie NCTV. 

• 	 11.1 10.2g 



ICCb 24/6 

Besluiten 
1. Instemmen met uitvoering pakket 1 juli: algemene openstelling resterende sectoren en 
activiteiten; 
2. Instemming met openstelling van mbo, hbo en wo voor alle onderwijsactiviteiten, met ingang 

van het nieuwe studiejaar onder voorwaarde van inachtneming van de 1,5 m-afstand en overige 
RIVM-richtlijnen en op basis van de afspraken die gemaakt zijn over het OV, met IenW, OCW, 
vervoerdersorganisaties en sectorraden mbo, hbo en wo. Gezien deze voorwaarden zal een deel van 
het onderwijs nog steeds online plaatsvinden; 

3. Instemmen met stopzetten noodopvang: 
a.Stopzetten van de noodopvang in de avond, nacht en weekend per 1 juli aanstaande. Daarmee is 

de noodopvang voor dit moment beëindigd. Dit betekent dat de verplichting voor gemeenten om 
noodopvang te organiseren vervalt; 

b.Het in stand houden van de infrastructuur zodat noodopvang opgeschaald kan worden mocht dit 
nodig zijn. 

4. Instemmen met beëindigen huidige uitvoeringsopdracht van het LOCC-N/LOT-C per 30 juni 
2020. De vervolgopdracht voor het LOCC-N/LOT-C per 1 juli 2020 wordt geagendeerd in het ACC/MCC. 
5. Instemmen met beëindigen crisisstructuur Covid-19 per 24 juni 2020. 



Acties en afspraken ICCb 24 juni 10.00u 
• Boodschap omtrent kuchschermen zal aangepast worden t.b.v. 

besluitvorming in MCCb. 
• Advies omtrent thuiswerken en arbeidsmigranten zal op korte 

termijn via advies SER en planbureaus voorliggen in ACC en MCC. 
• Met speechschrijvers wordt check op narratief t.a.v. eigen 

verantwoordelijkheid uitgevoerd. 
• Presentatie 'beëindigen crisisstructuur' zal worden nagezonden 

(met verslag). 





Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 15 juni 

CAS BES Caribische delen van het Koninkrijk 

rBeperken fysieke en sociale contacten Ziekteverzuim is verri6Pda, maar aalt 

Maximaal controleren 

L,  IC-bedden bezet coronapatiënten 59 (+4) 
(LCPS 18 ju 

rCapaciteiten toereikend? 

Totaal aantal positief geteste mensen 

Capaciteit is zorgelijk, maar trend is positief.  IER  
49.658 (+69) 

Aantal personen overleden 	 6.090 (+0) 

In persconferentie gemeld dat er voldoende materiaal 
voor zorgpersoneel is. 

Testcapaciteit 
Aangekondigd dat in juni alle NL'ers getest kunnen.  
worden; telefoonnummer 0800-1202 gepubliceer 

Daling IC-capaciteit wordt ingevuld door 
opgeschaalde non-COVID zorg (LCPS). Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Zorg voor kwetsbare personen 

Voldoende opvang kwetsbare personen 	Voldoende capaciteit 

	kk:aikrálá.E.1.11Wkt...   
Adviseren maatregelen persOneel en 
mensen buiten ziekenhuis 

pvgjy,wg,g,,; 
Oproepen om naar elkaar om te zien, 	• 
zeker naar kwetsbare mensen 

op 

Legenda 

Urn Toereiken 

Elk Aandachtspunt 

Zorgwekkend 

Duiding sociaal-economische situatie 

BBP-cijfers over 2020K1 (met twee weken corona) al zeer 
negatief. Verwachtingen over 2020K2 somber. Op basis van de 
huidige informatie wordt geen volledig en snel herstel 
meer verwacht (V-vormig). Dit komt met name doordat 
contactmaatregelen voor langere termijn nodig blijven. De 
sentimentsindicatoren herstellen recent wel licht, zij het op een 
zeer laag niveau. 

De arbeidsmarkt verslechtert in mei: de werkloosheid neemt 
met 16 duizend personen toe en de werkzame beroepsbevolking 
neemt met 24 duizend af.. Hoewel deze verslechtering minder 
groot is dan in april, kunnen we op basis van de ramingen 
verwachten dat de situatie de komende maanden fors gaat 
verslechteren. De werkloosheid zal van 3,6% oplopen naar 
6,90/0 in het laatste kwartaal van 2020. 

Er wordt flink gebruik gemaakt van het noodpakket. Inmiddels 
zijn er 148 duizend aanvragen NOW (€ 9,8mrd) en naar schatting 
374 duizend Tozo-aanvragen. TOGS 200.000 toekenningen (C 
801mIn). Totaal aantal aanvragen belastinguitstel zijn 186 
duizend (€ 10,1mrd). 

ebruik van 
ociaaleconomische 
aatregelen 

Het gebruik van de regelingen draagt in deze fase bij aan het 
beperken van de economische neergang. Hoewel de 
economie een flinke klap heeft gekregen is er vooralsnog geen 
enorme oploop te zien in de faillissementen en werkloosheid 
(zoals wel in een aantal andere landen). Samen met het 
voortduren van de contactmaatregelen, is dat een indicatie dat 
het noodpakket vooralsnog noodzakelijk is. Nog niet alle 
maatregelen zijn geëffectueerd. 

Effecten maatregelen 

h  Maximaal controleren 

Continuïteit vitale processen en samenleving 

Zorg voor kwetsbare personen 

Financieel/economisch 

Bijstandsverzoeken 

twikkelingen economie 

Ontwikkelingen arbeidsmarkt 



D 
voor 
aanpak/maat 
gelen 

Handhaaf-
baarheid 

Signalen van 
maatschap-
pelijke 
onrust/open-
bare-
ordeproblemen 

Impact van 
maatregelen op 
de samenleving 

Maatregelen 
onvergelijkbaar met 
NL, want veel strikter 
en dwingender 
Verschillen in afbouw 
maatregelen per 
.departement mogelijk 

• Exit in fasen (11 mei —• 18 mei 	eind mei) 
• 11 mei: thuisblijf-, huisbezoek, samenscholing versoepeld; 

verplaatsingen tot 100km van woonhuis toegestaan; positief 
getest: verplichte isolatie; non-food en markten open; 
kinderopvang, BO open; VVT-bezoek; kleine musea 

• 18 mei: VO open (15/klas; maskers verplicht) 
• Cafés/restaurants evt. open per 2 juni 

Frankrijk 

Zwitserland 	Maatregelen zijn in 	Exit in fasen per 27 april. Voor elke nieuwe fase check op 
veel opzichten 
	

haalbaarheid. Op grond van de situatie enkele maatregelen 
vergelijkbaar met NL 

	
versneld afgebouwd. 

Duitsland 	Sinds 15 april 	• Geleidelijke heropening cafés, bars e.d. in periode 9-22 mei 
stapsgewijze 
	

(deelstaten bepalen) 
afschaling 	 • Mondkapje verplicht in OV; winkels.; en als >1,5m niet kan, 

bijv. contactberoepen 
• Evenementen verboden tot 1 sep (NB deelstaten bepalen) 
• Grenscontroles versoepeld vanaf 16 mei 

Denemarken 	Afschaling in fasen 	• Kinderopvang, BO/VO/deels HO open, contactberoepen, 
horeca geleidelijk open, profsport zonder publiek toegestaan, 
campings open (sanitair gesloten), 

• Per 8 juni pretparken, musea/theaters/concertzalen. 

Zweden 	Niet of nauwelijks 
	

Overheid vertrouwt sterk op eigen verantwoordelijkheid burgers 
overheidsmaatregelen, 	en bedrijven (zelfregulering). Wel groeiende nu dodental oploopt, 
Veel vrijblijvende 
	i.h.b. in verpleeghuizen. 

overheidsadviezen 

België 
	

Exitstrategie gestart 	• Exit in fasen (4 mei —• 11 mei 	18 mei 	8 juni; besluit start 
vanaf 4 mei 	 nieuwe fase in week eraan voorafgaand) 

• Huisbezoek van max. 4 dezelfde personen 
• Onnodige verplaatsingen verboden 
• In publieke ruimte max. 2 personen; 1,5m afstand 
• BO/VO hervat, kinderopvang dicht. 
• Cafés/restaurants gesloten tot tenminste 8 juni, hotels open 

(niet voor toeristen) 
• Contactloze sporten buiten toegestaan, kleedruimtes 

verboden, sportscholen en fitnesscentra (mogelijk) open per 
15 juni 

• Grenzen gesloten tot zeker 8 juni (m.u.v. goederen, inwoners, 
repatrianten, enz.) 

Maatregelen Exit-strategie 

Dashboard COVID-19 
Samenvatting - status 15 juni 

Maatschappelijke effecten 

Door verschillende incidenten kan het beeld ontstaan dat de overheid zelf zich niet 
aan de COVID-19 maatregelen houdt en/of de maatregelen niet (consistent) 
handhaaft. 
Kritiek op de coronawet houdt aan. 

• Gevoelens van inconsistentie en onbegrijpelijkheid rondom de maatregelen 
waaronder de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) houden aan, vanuit zowel de ( 
aatschappij als politiek. 

Naleving 
	

Naleving en handhaving lijken af te nemen, zonder goed bron- en contactonderzoek 
gevaar voor heropleving virus. Medische kerncijfers zijn al wekenlang zeer laag, de 
eerste maatregelen (gedeeltelijke opening basisscholen) lijken niet voor opleving 
virus te zorgen. 

• Er aanhoudende zorgen over de gebrekkige naleving van maatregelen in de horeca. 

• Door langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot opvolging, meer 
druk komen op handhaving. 

• De stapsgewijze overgang naar het nieuwe normaal en de heropening van winkels en 
lokale contactberoepen zal leiden tot meer druk op handhaving..;tai- 

• Demonstratie aangekondigd op 21 juni tegen 'het nieuwe normaal' waar 
'maatregelen en richtlijnen - zonder wetenschappelijke onderbouwing van de 
effectiviteit - een permanent karakter dreigt te krijgen'. 

• Kermisexploitanten eisen vandaag in een kort geding dat de kermis eerder open mag 
dan 1 september. 

• De economieën van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn (in veel grotere mate 
dan Nederland) afhankelijk van toerisme. Hierdoor zijn zij afhankelijk van de 
besluiten van andere landen tot versoepeling voor het herstarten van de economie. 

• Sombere sociaaleconomische perspectieven op de (nabije) toekomst. De 
economische gevolgen van de crisis kunnen onevenredig hard aankomen bij -, 
jongeren (studieachterstand en flexibele beroepen) en in achterstandswijken;,  

Neveneffect 	• Het virus bepaalt het gedrag van burgers deels nog wel. De horeca meldt 
van de 	 tegenvallende bezoeken in de eerste week na opening en burgers vrezen de toename 
maatregelen 	van besmettingen door terugkerende vakantiegangers. Veel mensen gaan niet op 

vakantie of in eigen land volgens een EenVandaag enquête. 



1 Cijfers Zat 6 
juni 

Zon 7 
juni 

Ma 8 
juni 

Di 9 
juni 

Woe 
10 
juni 

Don 
11 
juni 

Vrij 
12 
juni 

Zat 
13 
juni 

Zon 
14 
juni 

Ma 15 
juni 

Woe 
17 
juni 

Don 
18 
juni 

Vrij 
19 
juni 

Zat 
20 
juni 

Zon 
21 
juni 

Ma 22 
juni 

Di 16 
juni 

Capaciteiten 
toereikend? 111W 

57 	57 
(-10) 	(=0) 
(LCPS) 	(LCPS) 

(LCPS) 55 (-2) 
(LCPS) 

Aantal 
personen 
overleden 

Aantal 
coronapatiënte 
n ontslagen 

Maximaal controleren 

Totaal aantal 47.335 47.574 47.739 47.903 48.087 48.251 48.461 48.640 48.783 48.948 49.087 49.204 49.319 49.426 49.502 49.593 49.658 positief geteste 	(+183) 	(+239) 	(+165) 	(+164) 	(+184) 	(+164) 	(+210) 	(+179) 	(+143) 	(+165) 	(+139) 	(+117) 	(+115) 	(+107) 	(+91) 	(+98) 	(+69) mensen 

Ziekenhuisopna 	11.785 	11.789 	11.794 	11.800 	11.805 	11.808 	11.813 	11.822 	11.828 	11.831 	11.834 	11.836 	11.835 	11.846 	11.846 	11.849 	11.851 
me 	 (+3) 	(+4) 	(+5) 	(+6) 	(+5) 	(+3) 	(+5) 	(+9) 	(+6) 	(+3) 	(+3) 	(+2) 	(-1) 	(+11) 	(+2) 	(+3) 	(+2) 

Totaal aantal 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 
IC-bedden 	bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend 

IC-bedden niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 	Niet 
bezet 	bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend bekend 

IC-bedden 
bezet 
coronapatiënt 
en 

96 	96 	92 	91 	80 	77 	73 	77 	79 	87 
(-1) 	(=0) 	(-4) 	(-1) 	(-11) 	(-3) 	(-4) 	(+4) 	(+2) 	(+8) 
(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS)  

78 (-9) 	73 (-5) 	67 (-6) 
(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 

IC-bedden 	549 	Niet 	477 	Niet 	535 	Niet 	557 	572 	553 	520 	570 	582 	568 	592 	602 	573 
bezet overige 	(+6) 	beschik 	(-72) 	beschik 	(+57) 	beschik 	(+24) 	(+15) 	(-19) 	(-33) 	(+50) 	(+12) 	(-14) 	(+24) 	(+10) 	(-29) 	(LCPS) 
patiënten 	(LCPS) 	baar 	(LCPS) 	baar 	(LCPS) 	baar 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 	(LCPS) 

Huidige IC-
capaciteit 

6.011 	6.013 	6.016 	6.031 	6.042 	6.044 	6.053 	6.057 	6.059 	6.065 	6.070 	6.074 	6.078 	6.081 	6.089 	6.090 	6.090 
(+6) 	(+2) 	(+3) 	(+15) 	(+11) 	(+2) 	(+9) 	(+4) 	(+2) 	(+6) 	(+5) 	(+4) 	(+4) 	(+3) 	(+8) 	(+1) 	(=0) 



16 	17 	18 

Weeknummers 

19 20 21 22 23 24 10 11 12 13 14 15 

Bron Peildatum 15 juni VPH GHZ 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten 

250 

i 2(X) 

150 

100 

23-6-2020 

50 Cijfers COVID-19 verpleeghuiszorg 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Weeknummers 

Aantal nieuwe vastgestelde besmettingen (linker y-as, bron: RWM) 

Aantal overleden mensen (linker y-as, bron: RIVM) 

Aantal nieuwe locaties met één vastgestelde besmetting (rechter y-as, bron: RWM) 

350 
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Cijfers COVID-19 gehandicaptenzorg 

	411111111111~ 	  

100 
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60 
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-Aantal nieuwe vastgestelde besmettingen (linker y-as, bron: RIVM) 

overleden mensen (linker y-as, bron: RIVM) 

Aantal nieuwe locaties met één vastgestelde besmetting (rechter y-as, bron: RIVM) 

Verdenking van besmetting 

Totaal bevestigde besmettingen op 
basis van test 

Waarvan als overleden 
geregistreerd 

EPD's 	4.795 	1.611 

RIVM 	8.327 	1.150 

RIVM 	2.796 	232 

Totaal aantal locaties met minimaal 
1 bevestigde COVID-besmetting 

(%) locaties met minimaal 1 
bevestigde COVID-besmetting 

RIVM 	994 	317 

RIVM 	40% 	13% 

Berekend aantal locaties met een 
COVID-besmetting op dit moment RIVM 	74 	n.v.t. 5 



ir
Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 1: Beperken fysieke en sociale contacten - ontwikkeling ziektemeldingen 

1 Ontwikkelingen 
ziektemeldingen  

Week 
9 

Week 
10  

Week 
11  

Week 
12  Week 13  Week 

14  
Week 
15  

Week 
16  

Week 
17  

Week 
18  

Week 
19  

Week 
20 

2,31% 	2,97% 	3,66% 	4,01% 	3,19% 	2,66% 	2,32% 	2,07% 	1,83% 	1,49% 	1,31% 	1,35% 

-2,24% 	-2,68% 	-2,67% 	-3,05% 	-3,20% 	-2,99% 	-2,47% 	-2,23% 	-2,22% 	-2,15% 	-1,65% 	-1,47% 

0,07% 	0,28% 	0,99% 	0,96% 	0,00% 	-0,33% 	-0,15% 	-0,17% 	-0,39% 	-0,67% 	-0,34% 	-0,12% 

Resultaten GHZ 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo ziek en beter 

2,15% 	2,78% 	3,60% 	3,67% 	2,40% 	1,83% 	1,40% 	1,14% 	1,07% 	0,96% 	0,84% 	0,94% 

-2,04% 	-2.51% 	-2,58% 	-2,49% 	-2,85% 	-2.50% 	-1.89% 	-1,47% 	-1.48% 	-1,43% 	-1.04% 	-0,94% 

0,12% 	0,26% 	1.02% 	1,18% 	-0,44% 	-0,66% 	-0,49% 	-0,33% 	-0,40% 	-0,47% 	-0,20% 	0,00% 

asulta ten ZKH 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

	

2,59% 	3,20% 	4,20% 	3,96% 	2,54% 	2,01% 	1,70% 	1,56% 	1,50% 	'1,27% 	1,07% 	1,37% 

	

-2,42% 	-3,18% 	-3,15% 	-3,17% 	-2,89% 	-2,55% 	-2,15% 	-1,88% 	-1,85% 	-1,44% 	-1,34% 	-1,35% 

	

0,17% 	0,02% 	1,05% 	0,79% 	-0,35% 	-0,54% 	-0,45% 	-0,33% 	-0,35% 	-0,17% 	-0.27% 	0,02% 

Ziekmeldingen 

Betermeldingen 

Saldo Ziek en Beter 

23-6-2020 

3,44% 	4,52% 	3,87% 	2,28% 	1,48% 	 1,38% 	1,11% 	1,26% 	1,18% 	0,78% 

-3,05% 	-3,44% 	-3,15% 	-2,84% 	-2,28% 	-2,07% 	-1,62% 	-1,37% 	-1,38% 	-0,96% 

0,39% 	1,08% 	0,72% 	-0,56% 	-0,81% 	-0,69% 	-0,50% 	-0,12% 	-0,20% 	-0,18% 6 



Week 20 Week 19 Week 18 Week 17 

23-apr 20-apr 7-mei 28-apr 

"tt‘b,SIS 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 2: Zorgcontinuïteit en voldoende opvang van kwetsbare personen 

Bron Week 21 

50 44 

197 191 169 184 

103 129 114 102 

25 24 33 

2.194 2.094 2.111 2.323 

1.178 

1.207 

61 

Nationale Politie 

Nationale Politie 

Gemeenten 

p 
Mensen in huiselijk geweld 
situaties 
- Registraties huiselijk 
geweld politie 
- Doormelding Veilig Thuis 
door politie 
- Opgelegde tijdelijke 
huisverboden 

Mensen met bestaande 
psychische /sociale 
kwetsbaarheid en risico op 
ontregeling 

- acute dwangopname GGZ 

- contacten over suïcidaliteit 

- suïcidepogingen gemeld 
bij de politie 

- melding zelfdoding 

- melding verward gedrag 
bij politie 

111.111~ 

Gemeenten 	165 

113 	1.874 

Nationale Politie 	124 

Nationale Politie 

Nationale Politie 	2.096 

1111111111111m 
26 

1.933 

1.279 

1.206 

49 

1.308 

1.546 

63 

1.399 1.196 

1.788 1.957 1.735 

1.205 1.187 

Mensen met  bestaande  

psychische / sociale 
kwetsbaarheid zonder zorg 
en/of zonder dak/thuis 
- melding overlast dakloos 
persoon 
- meldingen verward 
gedrag/overlast 

Nationale Politie 	556 590 	7 
23-6-2020 

7.038 	7.540 	6.067 	6.361 

3.832 	3.634 	3.050 	3.059 

1.986 	2.858 	2.171 	2.533 

1.220 	1.048 	846 	769 

Totaal 

Maximale 
opschaling 

Vrij 

532 645 593 

1 



Richtlijnen zijn gemaakt en worden nog getoetst door het RIVM. Inzet om na Pasen de Richtlijnen 
definitief te verspreiden en te implementeren. GGZ-clienten 

	
VWS 

VWS 
Richtlijnen zijn gepubliceerd. 
Routekaart voor kwetsbare groepen 19 mei gepubliceerd Mensen voor wie dagbesteding wegvalt 

VWS 
Richtlijnen zijn gepubliceerd. 
Routekaart voor kwetsbare groepen 19 mei gepubliceerd Dak- en thuislozen 

VWS 
Richtlijnen testen en PBM 19 mei gepubliceerd. 
Routekaart voor kwetsbare groepen 19 mei gepubliceerd Mantelzorgers 

Zorg voor kwetsbare pers 	n 
Actielijn 2: Zorgcontinuïteit en voldoende opvang van kwetsbare personen 

Wie 	 Toelichting 

1 

1 
Kwetsbare jeugd 

Kwetsbare jongeren 

VWS/OCW Er is voorzien in opvang voor kwetsbare jeugd. Vanaf 11 mei zijn de scholen weer deels 
VWS/OCW 	 open. Speciaal onderwijs helemaal. Hiervoor zijn protocollen opgesteld. Richtlijnen voor de zorg en 

algemene informatie op site NJI is getoetst door het RIVM. 

SZW/JenV 

VWS/OCW/SZW/JenV 

Een deel van de prostituees durft of kan nog steeds geen gebruik maken van 
uitkeringsmogelijkheden. Daarnaast is er ook nog geen passende oplossing voor de opting in groep. 

Prostituees 
	 J&V/SZW/VWS 

	 Doordat sekswerk als contactberoep pas op zijn vroegst per 1 september weer wordt toegestaan, blijft 
dit actueel. Er komen signalen vanuit onder meer gemeenten en belangenbehartigers dat de 
financiële nood voor veel sekswerkers hoog is en dat zij daarom toch door blijven werken. 

Mensen die afhankelijk zijn van rechtsbijstand 	 J&V 

Slachtoffers van mensenhandel 	 J&V 

Mensen met verward gedrag/psychische stoornissen 	 VWS/J&V 

Slachtoffers van huiselijk ge 	 S J 
FIN en DNB bespreken problematiek regelmatig in het Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer, waarin maatschappelijk organisaties, banken en retailers zijn 
aangesloten. Acceptatie van contant geld is meegenomen in het afwegingenkader voor de 
ambtelijke werkgroep die de protocollen voor de B-sectoren toetst, maar voor A-sectoren 
is deze mogelijkheid er niet. 

Mensen die afhankelijk zijn van betalen met contant geld 	 Fin 

Gedetineerden en forensische zorg 	 f&V 
23-6-2020 

11.1 10.2g 

8 



Algemeen 

Verpleeghuiszorg 

Gehandicaptenzorg 

Wijkverpleging/thuiszorg 

Jeugdzorg 

GGZ 

Oven 

ichtlijnen en instructies zijn ge 

r..‘47.11' 

Zorg voor kwetsbare personen 
Actielijn 3: adviseren maatregelen voor personeel en mensen buiten het ziekenhuis 
Stand 1 april 2020 

	
Instructie PBM 

	
Instructie tests Vraag en aanbod in kaart brengen — op termijn 

23-6-2020 

9 



Ramingen voor NL 
	

BBP 2020 
	

BBP 2021 

-6,4%, scenario's: 	+2,9% 
-3,4% tot -11,8% 

CPB  t 	 . •  flink -6,4%  +3,3%   
DNB  (link 

Europese Commissie  (link) 	-6,8% +5% 

IMF  (lint~1111~  +3% 

Rabobank  (link)  

tig 

Stevige economische krimp verwacht 
• BBP daling NL van 1,7% in het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal zal dit fors 

negatiever zijn. 
• Verschillende instanties hebben ramingen gegeven voor de economische groei. De 

omvang loopt uiteen, maar er is consensus dat de Nederlandse economie een 
stevige krimp staat te wachten in 2020. Herstel in 2021 zeer onzeker. 

OESO (scenariostudie,  link)  -8,0% / -10,0% 	+6,6% / +3,4% 

ING  (link) 	 -6% tot -8% 
ri5190/0  

23-6-2020 
10 



80 79 	80 80 	80 	69 	69 	69 	63 	63 32 	67 	74 

-31 

-25,1 

-29 -27 

Overzichtstabel 
Indicator 	 2-mrt 9-mrt 16-mrt 23-mrt 30-mrt  6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 4-mei 11-mei 18-mei 25-mei 1-jun 8-jun 15-jun 

Corona Lockdown index (Oxford) 

177 	300 Toename aanvraag belastinguitstel, € min  300 	500 	500 	500 	150 	1.050 	600 	2.300 	2.100 

onsumentenvertrouwen 	 2 	 -22 

Producentenvertrouwen 	 0,2 

Reële economie 

Weekcijfers faillissementen 

Goederenvervoer (wegen) (j-o-j%) 

Electriciteitsverbruik (j-o-j%) 

Inschrijvingen KvK 

Aantal pintransacties, miljoen  

80 	76 	68 	47 	74 	97 	65 	112 	79 	57 	92 	85 	79 	71 	60 

4% 	0% 	-8% 	-16°/o 	- 18 % 	- 22 % 	- 28 % 	- 3 % 	- 20 % 	-16% 	- 9 % 	- 22 % 	8% 

- 3 % 	- 8 % 	- 8 % 	-11% 	- 11 % 	-13% 	- 11 % 	- 11 % 	-11% 	-14% 	-5%o 	-7% 	-3% 	-7% 	3% 

6.175 4.028 4.805 4.481 4.363 3.389 4.322 4.085 4.905 5.743 4.211 5.273 5.394 

104 	105 	92 	81 	81 	88 	79 	95 	89 	91 	88 	94 	101 	93 

Uitstel aflossingen, € mrd  2,7 	 2,8 	 3 	3 1,7 	 2,4 

Advertentieuitgaven in € min 

WW-toekenningen per week 

Aantal werkenden 

Aantal gewerkte uren per week 

Fin. markten AEX (weekgemiddelde) 

Internationale volatiliteitsindex 

92 	95 	78 	60 	65 	71 	73 	79 	85 	74 	81 	84 	86 	83 

5.769 6.037 10.607 16.449 19.144 16.066 11.892 14.222 15.148 9.259 12.219 8.263 13.281 8.832 9364 

9.040 9.040 9.040 9_.040 9.040 8.880 8.880 8.880 8.880 8.856 8.856 8.856 8.856 
	 -,_ 

33,6 	33,6 - 	29,§ 	29,9 	29,9 	29,6 	29,6 	29,6 	29,6 	28,5 	28,5 	28,5 	28,5 

557 	484 	404 	475 	471 	500 	491 	509 	527 	505 	512 	531 	528 	561 	565 	565 

37 	58 	75 	63 	53 	45 	40 	42 	34 	33 	32 	29 	28 	26 	32 	35 

Bron: Belastingdienst, Betaalvereniging Nederland, CBS, Entso-e, ING, Kamer van Koophandel, Nielsen, Oxford University en UWV 

23-6-2020 
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188.000, 10% va 
ndernemingen 

atste weken sterkere oploop 

Zal (sterk) toenemen; met 
name veel ondernemers, die 
voor de omzetbelasting 
kwartaalaangifte doen, 
moeten nog uitstel 
aanvragen. 

€ 10,5 miljard 
(19 juni) 

128.000 uitstel, 7% van de 
ondernemingen* (9 juni) 

€ 3 miljard (9 
juni) laatste meting (26 mei 

Maatregelen 
	

Totale aantallen 	 Totaal 
	

Prognose 
bedragen 

Uitstel aflossing bij banken 

Lening en kredietruimte bij 
banken (zonder 
overheidsgarantie) 

Aanvragen belastinguitstel 
bij Belastingdienst 

16.700 (9 juni) 
	

€11 miljard (9 
	

Toegenomen sinds vorige 
juni) 
	

meting (26 mei) 

Liquiditeitsproblemen voor een groeiende groep ondernemers 

* Volgens het CBS waren er in NL in 2019 circa 1,85 min ondernemingen 

• Onderzoek van het CPB wijst op mogelijke beperking van de 
liquiditeitsbehoefte van ongeveer de helft (bron: CPB) 	 12 

23-6-2020 	 Bron: NvB, Belastingdienst 



Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt:  
samenhang met beleid  
• In april daalde het aantal werkzame personen met 1,8%. Deze historische daling vertaalde zich maar 

ten dele in een stijging van de werkloosheid (van 2,9% naar 3,4%). Het merendeel van de baanverliezers 
trok zich terug van de arbeidsmarkt. Daarbij trokken vooral jongeren en vrouwen zich terug. 

Ontwikkeling beroepsbevolking 

• Vanuit internationaal perspectief is de daling 
in het aantal werkzame personen echter 
beperkt. Binnen de groep van landen waarover 
data t/m april beschikbaar is, liet alleen Zweden 
een kleinere daling zien (0,5%). De daling in 
andere Europese landen was groter, en aanzienlijk 
groter in Canada en de Verenigde Staten (14% in 
beide landen). 

mutatie april-op-januari 2020. in % van beroepsbevolking 

10 

5 	  

• • 
-5 	 • • • 

-10 

15 
Nederland Duitsland Finland 	Italië Oostenrijk Zweden Australië Canada Verenigde 

Staten 
■ werkloze beroepsbevolking 	• beroepsbevolking 

werkzame beroepsbevolking 

• De daling was groter in landen met weinig werktijdverkorting en beperkte ontslagbescherming, 
en die hebben ingezet op het verhogen van uitkeringen. Nederland is wat betreft werktijdverkorting 
in continentaal Europa een middenmoter, maar kent wel relatief stringente ontslagbescherming voor vaste 
contracten. In Canada en de VS wordt relatief weinig gebruik gemaakt van werktijdverkorting en is de 
ontslagbescherming relatief beperkt. Daar is werkloosheidsuitkering tijdelijk aanzienlijk verhoogd, dit 
vergroot de uitstroom uit de werkgelegenheid en beperkt de instroom. 	 13 

23-6-2020 	 Bron: CPB  



11~11.11.1~11113~11~ -38,7% 

-57,4% 

-75,3% 

il~~5 -47,8% 

23,8% 

-24,7% 

Actuele onderzoeken (I) - Daling advertentie-uitgaven in NL 
vanwege negatieve verwachtingen behalve bij de overheid 

Advertentieuitgaven (van Nielsen) in miljoenen euro's vergelijking 2019 en weken coronauitbraak 
2020 (data tot W23 1-5juni). 7 uit 10 categorieën dalen. Totaal daalt met 32,5% t.o.v. 2019. 

Retail 

Foods 

Transport 

Catering, Tourism, Recreation 

Financial Services 

Government, Education, Non Prof* 

Personal Hygiene 

Media 

Telecorn,ft 

Consumer Electronics 

Others 

-24,3% 

-3,7% 

11~1111~1~11  18,0% 

HM  -58,0% 

-21,5% 
2019 m2020 

23-6-2020 	Source: Nielsen Ad Intel (TV + Radio + Newspapers), Gross Ad Spend in € mln., Pre-COVID = Weeks 1-11 // Post-COVID = Week 12 until last available 



Instappers per dag/week 

• • -dag —week 

Bezetting OV (bron: TLS) 

120% 

100% 

80% 

60% • 

40% 

20% 

0% 
t 

E E 
t 
E 

O 

R- n. rtt 
ri 

5 c 
0 

April: -85,7% 
Mei: -78,7% 
Juni: -72,9% 

Actuele onderzoeken (II) - initiële afname vervoer en nu weer een 
geleidelijke toename 	 Instappers per uur van de dag 

Dashboard mobiliteit IenW: update van 10 juni 

x  300 

Verkeer & vervoer 
- Autoverkeer is nog 8% minder (maximaal was dit 41%) 

	k. 200 

100 

- Vrachtverkeer met 1% toegenomen (maximaal was een 5% 
0 afname) 	 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

- Gebruik OV met 73% afgenomen (dit was maximaal 87% 
	—juni 2019 • • • 16-apr — —14-mei —04-jun 

minder) 
- Goederenvervoer: zie kleurentabel slide 3 (percentuele  

veranderingen)  

Reisgedrag  
- Het aantal verplaatsingen naar de werkplek is gedaald met 

39% (dat was 51% minder) 
- De hoeveelheid rondjes doen (fiets en lopen) is met 20% 

gestegen (dit was 58% meer) 
- Thuiswerken is toegenomen tot 68% (dit was 32% voor de 

coronacrisis) 

500 

400 

23-6-2020 



4,8  7,0 

5,9 
	

5,3 

5 

4,6 
	

7,3 

0.4 

Arbeidsmarkt (I) Ramingen werkloosheid NL 
Bron: Werkloosheidspercentage NL 

CPB - Juniraming 

Europese Commissie - Spring Forecast 

Rabobank - Economisch kwartaalbericht 

DNB - Juniraming 

• Volgens de juniraming van het CPB loopt de werkloosheid in 2020 op tot een jaargemiddelde van 4,8%. 
Aan het einde van het 2020 bedraagt de werkloosheid 6,9%. De werkloosheid loopt verder op in 2021 
(jaargemiddelde 7,0%). Het herstel van de werkloosheid zet vanaf begin 2021 in, dan trekt ook de 
werkgelegenheid aan. 

• Volgens de spring forecast   van de Europese Commissie ligt de Nederlandse werkloosheid onder die van 
de Eurozone (9,6% in 2020 en 8,6% in 2021). 

• De Rabobank verwacht dat de werkloosheid stijgt tot gemiddeld 5% in 2020 (eind 2020 bereikt het wel 
7%). DNB schat het werkloosheidspercentage met 4,6% net iets lager. Volgens hen wordt de flexibele schil 
in eerste instantie het hardst geraakt. In 2021 zullen de gevolgen van faillissementen zichtbaar worden en 
verliezen ook vaste werknemers hun baan. 

16 

23-6-2020 



2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

— werkloze beroepsbevolking 

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

— werkzame beroepsbevolking 

0 8000 

aantal (in dzd) 
9200 	 

9000 

8800 

8600 

8400 

8200 

200 

100 

aantal (in dzd) 
700 

600 

500 

400 

300 

Arbeidsmarkt (II) - Stijging werkloosheid en daling aantal 
werkenden zal verder doorzetten 

Aantal werkenden 
	 Aantal werklozen 

Het aantal werkenden is van april op mei met 24 
duizend gedaald, en bedraagt nu 8.856 duizend personen. 
Dat is een beperkte daling ten opzichte van de vorige 
maanddaling (160 duizend). 

Het aantal werklozen is met 16 duizend gestegen* en 
bedraagt nu 330 duizend. Dit is een beperkte stijging, 
vergeleken met vorige maand (40 duizend). Het 
werkloosheidspercentage is nu 3,60/0. 

Afgaande op de ramingen, zal de werkloosheid 
verder stijgen. Bron:  CBS.  

23-6-2020 *Een groot aantal baanverliezers wordt niet tot de werklozen gerekend, omdat zij niet beschikbaar zijn voor werk of niet zoeken naar werk. 



WW-aanvragen en -toekenningen per week 

aantal 

30000 

5000 	 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

week 
- nieuwe WW-aanvragen 	- WW-toekenningen 

nieuwe WW-aanvragen (normaal) 

25000 

20000 

15000 

10000 

Arbeidsmarkt (III) - Wekelijkse WW-instroom lager dan tijdens 
start van crisis, stijging lopende uitkeringen in mei beperkt 

23-6-2020 

• Het aantal WW-aanvragen schoot omhoog in 
W12 (de eerste week met coronamaatregelen) en 
piekte in W13. Na een daling volgde een tweede 
piek in W18. 

• De WW-aanvragen vertalen zich vertraagd door 
in WW-toekenningen. De piek lag in W14 (220% 
hoger dan in W11). 

• De aantallen liggen in W24 (week van 8 juni) iets 
boven normaal. In W22 was er sprake van een 
maandpatroon: in de laatste week van de maand 
worden er meer aanvragen gedaan. 

• De stijging van het lopende aantal WW-uitkeringen  
in mei (W18-W22, 3,1%) is beperkt ten opzichte  
van de stijging in april (W14-W18, 16,7%).  

Bron: UWV. 
18 



13% 
10% 	10% 

•15-25 jaar 5125-35 jaar • 35-45 jaar 

• 45-55 jaar • 55 jaar en ouder 

4% 	 3% 
• 1.11 MEM 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

-10% 
-1% 

2% 

800/0 

70% 	 

60% 	 

500/0 	15% 

27% 

2% 

Arbeidsmarkt (V) Sommige sectoren / groepen hard geraakt 
De onderstaande sectoren worden 
volgens het UWV hard geraakt. 

Dit zijn tevens de sectoren waarin de 
WW-uitkeringen in maart, april en mei 
(tussen haakjes) het hardst stijgen: 
Horeca en catering (12,1%), 
schoonmaakbranche (7%), detailhandel 
(6,4%) en uitzendbedrijven (6,3%). 

Tabel 1 Verwachte impact op sectorale werkgelegenheid In 2020 

Verhuur en overige zakelijke diensten. 
Horem 
Cultuur, sport en recreatie 
Luchtvaart 
Sierteelt 
Detailhandel non-food 
Metaal en technologische industrie 
Overige dienstverlening..  
Autohandel 
Personenvervoer over land 

Flexwerkers en zelfstandigen harder geraakt: 
• Volgens het CPB, UWV en de DNB worden flexwerkers, met name uitzend-

en oproepkrachten, harder en eerder geraakt dan personen met een vast 
contract. 

• Het aantal gewerkte uren daalde onder zelfstandigen sterker dan bij 
werknemers (zie cijfers CPB op slide 23). 

Jongeren (tot 25 jaar) vangen de eerste klappen op: 
• Uit de realisatiecijfers van april en mei van het CBS blijkt dat het 

merendeel van de baanverliezers jong is. 
• Jongeren hebben volgens het UWV vaker een flexcontract en werken vaak 

in de hard geraakte sectoren. 
• De toename van de WW-uitkering is onder deze groep groter dan onder de 

andere groepen. Cijfers UWV hieronder. 
Mutatie lopende WW-uitkeringen naar leeftijd 

900/0 
81% 

Specialistische zakelijke diensten... 
Groothandel 
Bouwnijverheid 
Overige industrie.... 
Goederenvervoer 
Logistieke diensten 
Chemische industrie 
Onderwijs 
Detailhandel food 
Finandele Instellingen 
Informatie en communicatie 
Voedings- en genotmiddelenindusble 
Verhuur van en handel In onroerend goed 
Energie, water en afval 
Fruit- en groenteteelt 
Gezondheids- en welzijnszorg 
Openbaar bestuur 
Post en koeriers 
k betreft aa, uitzendbureaus en reisbureaus 

betreft aa. persooniryke dienstverlening (w.o. kappers en nageistudlo's) en levensbeschouvrelnke en politieke organisatiw. 
kk. betreft o.a. reclamebureaus, architecten en accountantskanforen. 
...k betreft o.a. vervaardiging van diverse consumentengoedrren (w.o. meubels) en reparatie/Installatie macanea en apparaten. 

23-6-2020 Bron: UWV1 en UWV2. Mutatie maart 2020 t.o.v. februari 	Mutatie april 2020 t.o.v. maart 2020 	Mutatie mei 2020 t.o.v. april 2020 
2020 



Arbeidsmarkt (VI) Werkomstandigheden 

• In 2020 heeft ISZW t/m 1 mei 946 corona 
gerelateerde meldingen ontvangen, dit is 
26% van het totale aantal meldingen. 

• De helft van de meldingen gaat over te 
weinig afstand kunnen houden op de 
werkvloer, gevolgd door onvoldoende 
hygiënische maatregelen. 

• 27% van de meldingen komt uit de groot-
en detailhandel. 

• 60% van de meldingen wordt onderzocht 
door ISZW. 

• Bedrijven krijgen tot nu toe nauwelijks 
boetes als zij hun werknemers niet goed 
beschermen tegen Corona op de werkvloer. 
Dit blijkt uit een inventarisatie van vakbond 
CNV. 

• Het aantal meldingen voor de 
ZiekteWet ligt na een stijging in W12 
(16-22 mrt) onder het 
gebruikelijke niveau. (UWV) 

• Het CBS meldt dat het ziekteverzuim  
van het eerste kwartaal van 2020 
met 5,2% op het hoogste niveau 
sinds 2003 ligt. 

• Door het ontbreken van een 
ergonomische werkplek heeft 24% 
van de thuiswerkers lichamelijke 
klachten, blijkt uit een 
inventarisatie van R-GO.  

Aantal per week gemelde 
corona-klachten bij ISZW 
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Gewerkte uren per week, totaal werkenden 

01 {endbouw 	 37 4 
36.6 	11~ 

02 industne - 	 33 1 
33.3 

03 nutsbedrijven - 	 35.9 
29.4 

30.0 
 	30.2 uren per »eek 

40 	 
33,6 

322 
31.5. 

04 bouw 

05 transport en communicatie - 

06 detadhandel 25 7 
25:9 30 

17,1 
15,8 

07 horec a - 

08 zakeijke diensten 
 1 

09 financiële diensten 	 

10 overheidsdiensten 

12 mdieudiensten, cultuur, en recreatie 

11 gezondht.ids- en vvelzijnszorg 

10 

0 
maart 	maart 	april 	mei 
begin 	eind 

■ uren buitenshuis 
uren thuis 

20 — 

13 
aderwijs 	- 

29,9 29,6 28.5  

Arbeidsmarkt (VII) - Forse daling gewerkte uren 
Het aantal gewerkte uren van werkenden daalde van 33,6 
uur per week begin maart naar 29,9 uur per week eind maart 
(-11,0%). In april was er sprake van stabilisatie, maar in mei  
daalde het aantal gewerkte uren weer met ongeveer 1 uur.  De 
daling bij zelfstandigen (-24%) was groter dan die bij werknemers 
(-12%). 	

Gewerkte uren per week, totaal werkenden 

II  begin maart 
eind maart 

Sla apfr 

De afname in gewerkte uren verschilt per sector. De grootste 
dalingen zijn te vinden in de sectoren horeca (-15,7 uur per week) 
en milieudiensten, cultuur en recreatie (-10,9 uur). Het aantal 
gewerkte uren in sommige sectoren blijft relatief stabiel, zoals bij 
de financiële diensten (-1,8 uur) en in de bouw (-0,8 uur). 

14 overig  POOMMI5g..  

0 	 10 	 20 	 30 	 40 
uren per week 
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'Einde van Q1 2020 waren er "60 duizend vacatures mindér dan Q4 2019, een afname van 21%. 
Door de afname van het aantal openstaande vacatures liep de spanning op de arbeidsmarkt terug 
naar gemiddeld 82 vacatures per 100 werklozen. In Q4 2019 waren dat er nog 91. 

Arbeidsmarkt (IX) -Vacatures 
Bron 	Cijfers 

Aantal vacatures (45.000) ligt nu (begin juni) 30% onder het niveau van vorig jaar (60.000). 
Randstad • Grootste afname is te zien in de horeca (-65%), schoonmaakbranche (-50%) en administratieve 

beroepen(-45%) 

• De zorg (-5 %), de bouw (-11 %) en de ICT (-11%) en sociaal-maatschappelijk werk (-15%) kennen een 
relatief beperkte krimp. 

A  
Amro 

Uit een arbeidsmarktindicator van ABN Amro blijkt dat werkgevers nu bij ongeveer 11% van de openstaande 
vacatures geen geschikte kandidaten weten te vinden. Daarmee ligt de krapte op de arbeidsmarkt volgens 
hen op hetzelfde niveau als in januari. 
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Arbeidsmarkt (X) - overzicht onderzoeken 
Week 25 (08-06) 

• De Rabobank  meldt dat de economie naar verwachting in 2020 met bijna 6% krimpt , met grote groeiverschillen tussen 
sectoren en regio's. 

• ArboNed en HumanCapitalCare  melden dat er in april en mei 40% minder ziekteverzuim dan normaal werd gemeld. We 
neemt het psychisch verzuim toe. 

Eerder onderzoek 

• Het aantal ondernemers in de detailhandel dat denkt het nog een jaar vol te kunnen houden is toegenomen van 9% in april 
naar 65% in mei, meldt het CBS. 

• De ILO  rapporteert dat ze in het 2e kwartaal een wereldwijde daling van 10.7% van gewerkte uren voorziet. Voor Europa 
wordt geschat dat het aantal gewerkte uren met 12.9% zal afnemen in Q2. 

• In een internationale vergelijking ziet de ILO dat tot 50% minder verlies aan gewerkte uren wordt bereikt in landen waar een 
sterk Testing &Tracing-beleid is gevoerd dan in landen waar dat niet het geval is. 

• Wijzer in geldzaken  rapporteert dat 11% van de Nederlanders aangeeft redelijk moeilijk tot heel moeilijk rond te komen. 
Naast mensen met een bijstandsuitkering zijn dit voornamelijk laagbetaalde zzp'ers en laagbetaalde flexwerkers. 
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Economisch-sentimentindicator, eurogebied 
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Internationaal - recente ontwikkelingen  
• Eurogebied: de meeste vertrouwensindicatoren waren in 

mei een tikkeltje minder negatief dan in april. Zo ging het 
producentenvertrouwen industrie van -32,3 in april naar -
27,3 in mei (maart -11,2). 

• Duitsland: de industriële productie is in april met 17,9% 
gedaald t.o.v. de voorgaande maand. In totaal is daarmee de 
industriële productie met 25% afgenomen sinds februari. De 
uitvoer is in april met 24% gedaald t.o.v. de voorgaande 
maand, tegen een daling van 11,7% in maart; de invoer is in 
april met 16,5% gedaald. 

• VS: verrassende stijging van de Amerikaanse 
werkgelegenheid in mei, maar daling sinds februari blijft 
enorm (13%). De consumptie is in april in volume afgenomen 
met 13,2%, na een daling van 6,7% in maart. 

• De Wereldbank raamt de daling van het wereld-bbp op 
4,1% in 2020, gevolgd door een toename van 4,3% in 
2021. 

23-6-2020 



Maatregelen Totaal Aantal Bedragen Voortgang uitvoering/ knelpunten 

NOW (Noodmaatregel 
Overbrugging 
Werkgelegenheid) 

Tozo (Tijdelijke 
overbruggingsregeling 
zelfstandig ondernemers) 

Compensatieregeling (TOGS), 
totaalaantallen 

nd 12 'uni: 
6,2 miljard euro aan  
voorschotten  verstrekt. 
Hierbij hoort een totale 
aangevraagde subsidie 
van 9,8 miljard euro. 

148.000 aanvra 
(t/m 12 juni) 

144.00 aanvrag 
t/m wo 3 juni 
131.000 aanvrag 
(t/ v 	e 

De NO 
aanvragen (81.500) werd ingediend in de eerste week. Het aantal 
aanvragen per week neemt daarna over het algemeen af. Echter, de 
laatste week steeg het aantal aanvragen per dag tot ongeveer 1.500. 

Er zijn tot nu toe ongeveer  8.500 afwiizincien. 

Het loket voor de NOW1 is gesloten. Vanaf 6 juli kunnen werkgevers 
aanspraak maken op de NOW2. 

374.000 aanvragen (31 
	 SZW gebruikt een gestratificeerde schatting om het landelijk gebruik van de 

mei) 
	 Tozo te schatten. De schatting is gebaseerd op een inventarisatie onder 

360.000 aanvragen (27 
	 ongeveer 150 gemeenten verspreid over het land (zie de aantallen links). 

mei) 
350.000 aanvragen (20 
	

Vanwege de overgang op Tozo2 is het voor veel gemeenten nog niet mogelijk 
mei) 
	 om nieuwe cijfers aan te leveren. We hopen volgende week meer te kunnen 

zeggen over de aantallen Tozo2. 

21 juni:  
Aantal aanvragen 213.00 
Toegekende aanvragen 
200.000  
Aanvragen in behandeling 
10.000  
Aanvragen afgewezen 
2.469  

Uitbetaald: 801 miljoen Op 13 april stond de teller al op 90.000, op 16 april op 110.000. Het grootste 
euro (21 juni) 	aantal aanvragen komt van restaurants, haarverzorging en andere 

eetgelegenheden. 

Volgt. De TVL is de opvolger van de TOGS 

Voortgang sociaal-economische maatregelen 

Tegemoetkoming Vaste 
Lasten mkb (TVL) 
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BMKB-C: 656 miljoen  (9 ju 
BKMBL-C: 123 miljoen  (9 jun' 
GO-C: 388 miljoen (9 juni) 
KKC: 13 miljoen (9 juni) 

97% van de subsidie van € 4 miljoen is 
gebruikt 

Sierteelt/voedingstuinbouw:  
Toegekend: 194,2 miljoen 
Totaal beschikbaar: 600 miljoen 
Fritesaardappelen:  
Toegekend: 54,2 miljoen 
Totaal beschikbaar: 50 miljoen 

L'Cijfers Nederlandse Vereniging van Banken (NvB) 

De meeste uitstelverzoeken zijn in de zorg, horeca en 
detailhandel. Van de 6000 ondernemers waar budget voor is 
hebben 4734 ondernemers in totaal op 22 mei (tot 5 juni 
5621, tot 22 mei 5552, 7 mei 4655, tot 24 april 4516, tot 17 
april 4391, tot 3 april 4025 en week ervoor 3533) uitstel 
gevraagd. 
Verdeeld over Aanvullende subsidie meerjarig 
gesubsidieerde producerende instellingen (153m1n); 
Opengestelde Monumenten Lening (50m1n); Regionale 
infrastructuur: musea, (pop)podia en filmtheaters 
(48,5mIn); Cultuur Opstart Lening (30mIn); 
Rijkscultuurfondsen voor makers (11,8mIn); Steunfonds 
Rechtensector (5mIn); Uitvoeringskosten (1,7mIn) 
Sinds 7 mei zijn deze twee regelingen open. 
Aantal klantvragen per telefoon en email week 23/24: 86 
(totaal: 662). Dalende trend in aantallen klantvragen. Meest 
gestelde vragen aan telefoon en via mail: "Wat zijn de 
voorwaarden?" Dit in combinatie met vragen over (niet 
aansluitende) SBI-code. Laatste update: 22 juni (bron: RVO) 

Sierteelt en onderdelen 
voedingstuinbouw: 1611 
aanvragen 
Fritesaardappelen: 1197 
aanvragen 

Compensatieregeling eigen 
bijdrage kinderopvang 

TOFA (Tijdelijke 
overbruggingsregeling voor 
flexibele arbeidskrachten 

Totaalbedra 300,mit1oen eu o besch.  baar 
gesteld 

BMKB-C 
BMKBL-C 
GO-C 
Kleine Kredieten Corona 
GarantieRe elin KKC 
Qredits 

Het totaal aantal bedrijven 
dat gebruik maakt van de 
regelingen: 4300  
(9 juni) 

5630 aanvragen tot uitstel 
van betaling (19 juni) 

Regeling cultuursector 

Regeling landbouw: Sierteelt, 
voedingsindustrie en 
fritesaardappelen 

Volgt wanneer beschikbaar 

Volgt wanneer`beschikbaar 

Maatregelen 	 Totaal Aantal 
	

Bedragen 	 Voortgang uitvoering/ knelpunten 

Voortgang sociaal-economische maatregelen 



Schuldhulpverlenmg 

Voedselbanken 

Calamiteitenfonds 
Voedselbank Nederland 

Algemene bijstand 

Verzoeken tot toelating WSNP 
	

Dwangakkoorden 
201 (Ma '20) 
	

191 (Feb'20) 
146 (April 20) 
	

181 (Ma'20) 
215 (Mei '20) 

27 toekenningen (28 mei) - totaal bedrag toekenningen: €280.000 

Subsidieverstrekking van € 4mil calamiteitenfonds (fonds totaal €6,5 mil) 

Armoede Stichting Armoedefonds:  Enquête onder 326 lokale hulporganisaties. 

46,3 %, heeft sinds het begin van de crisis begin maart al te maken gehad met een stijging van hulpvragen. Bij hen was de 
stijging gemiddeld 22,8%. Vooral gezinnen en alleenstaanden met kinderen melden zich vaker. Daarnaast vormen ZZP'ers een 
doelgroep die steeds vaker hulp nodig heeft. 19,3 %, van de organisaties heeft de hulpvraag de afgelopen tijd zien 
afnemen. Voor een deel kwam dat omdat de organisaties vanwege de beperkende maatregelen niet meer voluit konden 
functioneren en voor een ander deel omdat de hulpvragers uit vrees voor besmetting niet meer langs durfden te gaan 

Maatschappelijke indicatoren 
Indicatoren 
	Kerngetallen 

	 Toelichting 

NVVK verwacht vanwege de coronacrisis voor 2020 
en daarna een stijging van het aantal hulpvragen 
met minimaal 30 Wo. Dit gaat voornamelijk om een 
groep die niet eerder in aanraking is geweest met 
de schuldhulpverlening. 

Voedselbanken NL:  Vergeleken met eind 2019 zien 
voedselbanken een toename van circa ruim 5%. 
Dat betekent dat ze wekelijks 5000 meer mensen 
helpen. In totaal worden momenteel 93.000 
mensen geholpen (cijfers begin mei 2020). 

Het aantal aanvragen voor de algemene bijstand stijgt. Uit de gegevens van de Divosa Benchmark Werk & Inkomen  blijkt dat 
het aantal bijstandsaanvragen in maart 56% en in april 78% hoger lag dan in februari. Deze toename zien we ook terug in het 
aantal geregistreerde nieuwe algemene bijstandsuitkeringen. In maart registreerden gemeenten 3.230 nieuwe uitkeringen 
en in april waren dit er 3.080. 

Eind april stonden in de voorlopige cijfers van het CBS in totaal 359.140 algemene bijstandsuitkeringen geregistreerd. 



■ Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare 
personen 

Bonaire 
	

St. Eustatius 
	Saba Curaçao 	 Aruba 	 Sint Maarten 

6 0 0 0 0 0 Aantal actieve besmettingen 

Aantalpositïé geteste mensen totaal 	Fludormairmim 1E1m 
(sinds gisteren) 

Aantal ziekenhuisopnamen -actueel: , 
(cumulatief) 

0 (4) 0 (24) 0 (13) 

Aantal patiënten op IC actueel 
(cumulatief) 

0 (2) 	 0 (4) 0 (16) n.v.t. n.v.t 	 n.v.t. 

Aantal patiënten overleden totaal'. 
(sinds gisteren) 0 

Beschikbaarheid IC bedden voor Corona 

Beschikbaarheid zorgpersoneel 

Beschikbaarheid hulpmiddelen 

Testcapaciteit 

Continuïteit acute zorg in de regio 

Interinsulair patiëntenvervoer 

Caribische delen van het Koninkrijk 
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■ Economie Bonaire St. Eustatius Saba Curaçao Aruba St. Maarten Trends 

+ Voorzichtige opstart lokale economieën op de ACS 
+ Verwachting economische krimp eilanden 15/25% 
+ Prognose centrale bank Curaçao bijgesteld naar 18,6% krimp 

over 2020 
+ Aruba, Curaçao en Sint Maarten akkoord voorwaarden tweede 

tranche liquiditeitssteun 

+ Liquiditeitspositie ACS komende weken gewaarborgd 
+ Zorgen over deviezenvoorraden middellange termijn 

+ Directe economische schade a.g.v. wegvallen toerisme en 
lockdown-maatregelen is groot. 

+ Verwachte werkloosheid ACS richting 40% 

+ Maatschappelijke organisaties op de eilanden maken sinds 
twee weken melding van grote aantallen personen die zich 
melden voor voedselsteun. 

+ Verwachting is dat significante delen bevolking onder 
armoedegrens zaken komende weken 

+ Vanuit BZK 16,5 miljoen beschikbaar gesteld 
voedselondersteuning ACS 

Macro-economisch 

Deviezen & liquiditeiten 

eci -ven& articuliere 

---w- 
Aantal aanvragen' 
onderstand corona-
gerelateerd 

5 totaal BES (nieuwe aanvragen week 23) 

Aantal personen met 
loondervingsuitkering 	3556 

	
295 	 359 

(totaal) 

Aantal uitstel van 
belastingbetaling 579 

0 	 0 Aantal aanvragen BMKB en 	0 
GO-regeling 

Caribische delen van het Koninkriik 

Sint Eustatius Saba ■ kengetallen BES 

Aantal aanvragen 	 954 (673 betaald - 66 in behandeling - 150 
noodloket ondernemers 	afgewezen) 

Aantal nieuwe aanvragen 	9 	 0 	 0 
Qredits 
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Curaçao 
	Aruba 	St. Maarten 

	
Trends 

+ Verschraling aanbod producten op de m.n. de Bovenwinden 
+ Verminderde levering uit de VS regio grote zorg m.n. vlees en 

verse producten. Verwachte piek: juni- juli 
+ Zorgen over verminderde maritieme aa 

+ Zorgen over verslechterde liquiditeitspositie overheid-NVs 
+ Leveringszekerheid Curaçao + Bonaire in gevaar a.g.v. 

liquiditeitstekort bij Curoil 
+ Waterproblematiek op EUX nog niet opgelost 

+Leveringszekerheid brandstof in gevaar a.g.v. liquiditeitstekort 
bij Curoil 

Bonaire 
	

St. Eustatius 
	

Saba 

Nutsvoorzieningen 

ra tof 

andhaving maatregelen 

Openbare orde en 
veiligheid 

Curaçao 	Aruba 	St. Maarten 	Trends onaire 
	

St. Eustatius 
	

Saba 

Criminaliteit 

Grenstoezicht 

Migratie en opvang 

+ ACS gaan in verschillende mate over tot gefaseerde opening 
van de grenzen. Aandacht voor (mogelijk) sociaal-
maatschappelijke onrust als gevolg van mogelijke toename van 
het aantal COVID-19 besmettingen 
+De social distancing en bij CUR het samenscholingsverbod 
worden niet overal nageleefd, echter geen incidenten 

+ Criminaliteitsbeeld dat aantallen sinds het opheffen 
vrijheidsbeperkende maatregelen logischerwijs toenemen, maar 
de cijfers liggen veelal nog steeds onder de situatie van 2019 

+ Bijstand aan KW draagt bij aan rustig beeld aan de grens ABC 

+ Terugkeer van migranten en ongedocumenteerden naar 
vooral VEN, COL en DOMREP vanuit BES + CAS lastig te 
organiseren 

C el.  
~13' 

Caribische delen van het Koninkrijk 

N.B.: de Landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn primair zelf verantwoordelijk voor de te nemen (mitigerende) maatregelen in het kader van COVID-19. 



Draagvlak voor maatregelen in de samenlevin 

Sociale-psychologische impact 

Hoe wordt totaalpakket maatregelen ervaren en waar zitten 
knelpunten? 

Maatschappelijke ontwikkelingen  Huidig 

Door verschillende incidenten kan het beeld ontstaan dat de overheid zelf zich niet aan de COVID-19 maatregelen houdt en/of de maatregelen niet (consistent) 
handhaaft. Daarnaast kan het door laten gaan van demonstraties leiden tot gevoelens van ongelijkheid en onrechtvaardigheid, onduidelijkheid over de 
maatregelen, en mogelijk leiden tot extra demonstraties en tegenreacties. 
Gepercipieerde gevoelens van inconsistentie en onbegrijpelijkheid rondom de maatregelen (waaronder de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19) houden aan, 
vanuit zowel de maatschappij als politiek. Beweegredenen achter de maatregelen worden niet altijd gehoord (bijv. passagiers in vliegtuigen). 

• Dit doet de geloofwaardigheid (en handhaafbaarheid) van de maatregelen geen goed en kan het draagvlak voor het beleid in de maatschappij aantasten. Hierdoor 
kan de naleving van de regels verder onder druk komen. 
Stapsgewijze opening van de maatschappij leidt tot 'georganiseerde ongelijkheid' en daarmee tot mogelijke gevoelens van ongelijkheid (over het al dan niet naar 
werk mogen, ondernemen, bezoek of financiële steun ontvangen). 
De lagere dagelijkse cijfers over besmettingen/opnames/sterfgevallen lijken te leiden tot verminderde alertheid en gevoel voor gevaar. Dat kan de motivatie tot 
naleving gedragsregels op straat aantasten. 

• Veel media-optredens van experts en 'deskundologen' met (quasi-)wetenschappelijk onderbouwde meningen. Waarschuwingen voor 'tweede golf' aan ene kant, 
bagatellisering belang anderhalvemetersamenleving aan andere kant. Ondergraaft geloofwaardigheid instituties (RIVM) en draagvlak beleid. 

• Meer diffuse besluitvorming achter de versoepeling van de maatregelen kan leiden tot onbegrip. 
Opvolging: Houden mensen zich aan de maatregelen? 

	• Diversiteit in handhaving leidt ook tot onbegrip (bv aanhoudingen bij anti-lockdown demo Den Haag en niet ingrijpen bij anti-racismedemo Amsterdam) en kan 
prikkel vormen om regels minder (strikt) na te leven. 

• De beleving van acute crisis lijkt onder burgers af te nemen. Dit lijkt effect te hebben op het gedrag van mensen: minder in acht nemen van de coronaregels zowel 
Handhaafbaarheid 
	

buiten als binnen (vooral winkels). Burgerlijke ongehoorzaamheid kan een trend worden. 
Door langere duur van maatregelen kan, bij afname bereidheid tot opvolging, meer druk komen Op handhaving. 

Signalen van maatschappelijke onrust/OOV-problemen 

• Na de eerste versoepelingen (basisonderwijs) zijn er geen aanwijzingen voor negatieve effecten op de besmettingsgraad. In Den Haag en Glanerbrug sloten 
basisscholen vanwege besmettingen. Als dit op meer scholen gebeurd zou dit er toe kunnen leiden dat meer ouders kinderen thuishouden of meer leraren besluiten 
niet voor de klas te gaan staan. Uitbraken op veel scholen kan ook leiden tot het zetten van vraagtekens bij de intelligente herstart. 

• Demonstratie aangekondigd op 21 juni tegen 'het nieuwe normaal' waar 'maatregelen en richtlijnen - zonder wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit -
een permanent karakter dreigt te krijgen'. 

• Nog steeds berichtgeving over schrijnende gevallen van eenzaamheid onder ouderen. 

De economieën van het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn (in veel grotere mate dan Nederland) afhankelijk van toerisme. Hierdoor zijn zij niet alleen 
onevenredig hard getroffen door de maatregelen maar ook afhankelijk van de besluiten van andere landen tot versoepeling voor het herstarten van de economie. 
Door kleinschaligheid en onderlinge verwevenheid van economieën in het Caribisch deel kunnen bovendien keteneffecten optreden. 
Groeiend besef van nieuwe realiteit over 1.5m-samenleving en zorgen over negatieve sociaal-maatschappelijke en economische vooruitzichten. Er lijkt steeds 
grotere behoefte aan toekomstperspectief. Planbureau adviseert niet te blijven vasthouden aan termen als •anderhalvemetersamenleving' of 'nieuwe normaal'. 
Bewaren van afstand complexer na stapsgewijze heropening, door 'intelligente herstart' neemt drukte in de openbare ruimte toe. 
De economische gevolgen van de crisis kunnen onevenredig hard aankomen bij jongeren (studieachterstand en flexibele beroepen) en in achterstandswijken. 

• Aantal Nederlanders dat persoonlijk geraakt wordt door COVID-19 neemt gestaag toe; 
• Frontliniepersoneel kan te maken krijgen met overbelasting en traumatische ervaringen, wat kan leiden tot burn-outs en PTSS, zeker als door de grote inhaalslag 

die gemaakt moet worden in de zorg er geen tijd is voor rust en herstel. 
• De versoepeling van maatregelen voor bepaalde groepen of sectoren en incidenten waarbij niet gehandhaafd is vergroot gevoelens van ongelijkheid en doet een 

extra beroep op mentale weerbaarheid van kwetsbare groepen of sectoren die niet onder versoepeling vallen. 
• Traumapsychologen waarschuwen voor de eventuele gevolgen van het gebrek aan collectieve rouwverwerking. 

• Versoepelen of verlengen van maatregelen in Europese landen kan druk zetten op discussie over duur en omvang van Nederlandse maatregelen. 
• Over de verlenging van het financiële steunpakket is overlegd met vakbonden en werkgeversorganisaties. Vooral kleine ondernemers en zzp-ers zijn op korte 

termijn kind van de rekening; via maatschappelijke druk wordt besluitvorming beinvloed. 
• (Internationale) wetenschappelijke discussie over COVID-19 zal voortduren, 'deskundologen' en opiniepeilers dragen (quasi-) wetenschappelijke onderbouwing voor 

iedere mening aan. 

Signalen van neveneffecten van de maatregelen 
• Aanhoudende zorgen over diverse schaduwcrises (droogte, economie, zorg, onderwijs, sociaal-maatschappelijk/ongelijkheid) 
• Aanhoudende angst dat verdringing in de gezondheidszorg zal leiden tot sterfgevallen die niet veroorzaakt zijn door COVID-19. 
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Aanpak vanaf 1 juli 

Oorspronkelijke aanpak stappenplan: 	 Aanpak vanaf 1 juli: 
■ Gericht op het zoveel mogelijk beperken van het aantal 

	
■ Introductie van een generieke kader voor binnen en buiten gericht op het 

contactmomenten door het tegengaan van (omvangrijke) groepsvorming, maximaal controleren van de verspreiding van het virus en tegelijkertijd 
het beheersen van mobiliteit en het beperken van de druk op de 	zoveel mogelijk openstellen van de samenleving door: 
openbare ruimte. 	 • Te benadrukken dat men met klachten thuis moet blijven en zich moet 

■ De stappen zijn vanuit een sectorale/activiteiten-benadering opgebouwd 
	

laten testen; 
waarbij: 	 • De brede toepassing van de 1,5m-maatregel; 
• eerst lokaal, dan regionaal en daarna landelijke verkeer werd 

	• De brede toepassing van triage, reserveren en placeren (vaste 
toegestaan; 	 zitplaatsen); 

• eerste kleine groepen, daarna grotere groepen werden toegestaan; 	• De brede toepassing van de algemene hygiënemaatregc..len. 
• eerst noodzakelijke activiteiten, daarna welzijn en recreatieve 	■ Voorwaarden voor de nieuwe aanpak: 

activiteiten werden toegestaan; 	 • Het in stand houden van het advies om zoveel mogelijk thuis te 
• eerst activiteiten met een beperkt verspreidingsrisico, daarna meer 	werken; 

risicovolle activiteiten werden toegestaan; 	 • Regulering van de openbare ruimte door het lokaal bestuur, i.o.m. 
• eerst sectoren die in meerdere mate in staat zijn om de RIVM- 	ondernemers/bedrijven en politie. 

richtlijnen toe te passen, daarna de overige sectoren werden geopend; • Het in stand houden van de mogelijkheid om bij extreme drukte 
• eerst activiteiten met een maatschappelijk belang, daarna activiteiten 	overgaan tot sluiting van locaties (door burgemeester / voorzitter 

met een laag maatschappelijk belang werden geopend. 	 veiligheidsregio). 
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Stap 1 juli: algemene openstelling resterende sectoren en activiteiten 

Basisregels voor activiteiten binnen 
	 Basisregels voor activiteiten buiten 

1. Met placering (vaste zitplaats), maar zonder triage en reservering: 	■ Regulering van de openbare ruimte (via vergunningen, afspraken 
• maximaal 100 personen per ruimte toegestaan (excl. personeel) zolang 

	
door het lokaal bestuur, i.o.m. ondernemers/bedrijven en politie. 

de bijbehorende "verkeersstromen" (incl. sanitaire voorzieningen) 
	

1. Zonder placering (vaste zitplaats), triage en reservering: 
gescheiden kunnen worden; 	 • maximaal 250 personen toegestaan (excl. personeel) zolang de 
implementatie van de 1,5m-maatregel op locatie (met behulp van door 

	
bijbehorende "verkeersstromen" (incl. sanitaire voorzieningen) op 1,5m 

branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM); 
	

kunnen worden georganiseerd; 
handhaving van de 1,5m-maatregel door ondernemers/bedrijven zelf, 	• implementatie van de 1,5m-maatregel op locatie (met behulp van door 
handhaving op de ondernemer/bedrijven door overheid; 

	 branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM); 
realiseren van hygiënemaatregelen op locatie. 	 • handhaving van de 1,5m-maatregel door ondernemers/bedrijven zelf, 

2. Met placering (vaste zitplaats), met reservering en met triage: 
	 handhaving op de ondernemer/bedrijven door overheid; 

• geen maximum aan het aantal toegestane personen per ruimte zolang de 	• realiseren van hygiënemaatregelen op locatie; 
bijbehorende "verkeersstromen" (incl. sanitaire voorzieningen) gescheiden 	• Horeca werkt wel met placering (vaste zitplaats). 
kunnen worden; 
	 2. Met placering (vaste zitplaats), met reservering en met triage: 

• implementatie van de 1,5m-maatregel op locatie (met behulp van door 	• geen maximum aan het aantal toegestane personen op locatie zolang de 
branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM); 

	
bijbehorende "verkeersstromen" (incl. sanitaire voorzieningen) op 1,5m 

• handhaving van de 1,5m-maatregel door ondernemers/bedrijven zelf, 	georganiseerd kunnen worden; 
handhaving op de ondernemer/bedrijven door overheid; 	 • implementatie van de 1,5m-maatregel op locatie (met behulp van door 

• realiseren van hygiënemaatregelen op locatie; 
	 branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het RIVM); 

3. Indien er bij een activiteit sprake is van een doorstroom van 	 • handhaving van de 1,5m-maatregel door ondernemers/bedrijven zelf, 
bezoekers/gasten en het onderling contact beperkt is, dan geldt er geen 

	
handhaving op de ondernemer/bedrijven door overheid; 

maximum aantal personen per ruimte en wordt er ingericht op de 1,5m-maatregel • realiseren van hygiënemaatregelen op locatie; 
met behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van 3. Indien er bij een activiteit sprake is van een doorstroom van 
het RIVM (bijv. detailhandel, monumenten, bibliotheken en musea). 	 bezoekers/gasten en het onderling contact beperkt is, dan geldt er geen 

maximum aantal personen en wordt er ingericht op de 1,5m-maatregel met 
behulp van door branche opgestelde protocollen, danwel afwegingskaders van het 
RIVM (bijv. in een dierentuin en pretpark). 
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Uitzonderingen & vervolgstappen 
Uitzondering op de implementatie van de 1,5m-maatregel: 
■ Omdat het een contactactiviteit is (de activiteit is anders niet mogelijk): 

• Bij hulp aan hulpbehoevenden (o.a. personen met een handicap); 
• Bij de uitoefening van contactberoepen (incl. professionele sporters, enz.); 
• Bij amateurcontactsport, dans en theater (o.b.v. aanvullende adviezen RIVM). 

• Omdat mobiliteit/vervoer een belangrijke randvoorwaarde is voor verdere 
openstelling van de samenleving: 
• In vliegtuigen en tijdens specifieke processen op luchthavens (met mondkapje, 

reservering en triage en o.b.v. aanvullende adviezen RIVM); 
• In het overig personenvervoer voor zover bestemmingsverkeer (met mondkapje, 

reservering, triage en o.b.v. aanvullende adviezen RIVM); 
• Op ingerichte plaatsen in het openbaar vervoer (met mondkapje en o.b.v. 

aanvullende adviezen RIVM); 
• In het privévervoer (waarbij wordt geadviseerd een mondkapje te dragen indien 

geen sprake is van een gezamenlijk huishouden). 

• Omdat de verspreiding van het virus door kinderen en jongeren beperkt is: 
• Op de kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs (o.b.v. aanvullende adviezen 

RIVM); 
• Voor kinderen tot 13 jaar onderling en met volwassenen; 
• Voor jongeren tot 18 jaar onderling. 

Uitzondering voor algemene openstelling (negatief OMT-advies) geldt voor: 
■ Discotheken en nachtclubs tot 1 september; 
■ Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem (incl. 

koren/spreekkoren/schreeuwen) tot nader advies van het OMT. 

Vervolgstappen indien verspreiding van het virus dit toestaat: 
■ Verder opschalen van de maximale groepsgrootte; 
• Openen van discotheken en nachtclubs; 
• Toestaan van activiteiten waarbij in groepsverband de stem geforceerd wordt 

verheven. 
■ Loslaten van triage, reservering en/of placering (vaste zitplaats). 
■ Loslaten van de 1,5m-maatregel; 
■ Opheffen van het advies om zoveel thuis te werken; 
• Opheffen algemene hygiëne maatregelen (zoals handenschudden). 

■ Omdat aanvullend onderzoek dit heeft aangetoond: 
• Op terrassen buiten bij gebruik van een kuchscherm tussen de tafels, op basis van 

een aan het onderzoek ontleende instructie. TNO zal worden gevraagd het 
onderzoeksresultaat in de praktijk te toetsen. Op basis van dit onderzoek is 
gebruik van kuchschermen binnen in horecagelegenheden ter vervanging van de 
1,5 m niet aan de orde. 

• In geval van gezamenlijke huishoudens. 
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